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Innehåll  |  3

Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att 

tydligt visa avsändaren - Vårgårda.

Manualen innehåller information om när och hur logotypen 

skall användas, vilka färger vi skall arbeta med, typsnitt, an-

nonsmallar, skyltar, med mera.

Lycka till med ditt arbete att göra Vårgårda till en intressant 

och attraktiv kommun.

Välkommen till Grafisk manual 
för Vårgårda kommun
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4  |  Logotypen  

Logotypen
Symbolen - ett symboliskt “V” 

som växer i det oändliga. Ständigt växande framåt-

anda. Tillsammans med texten Vision&Tradition 

utgör det vår logotype. Prickarna symboliserar 

att många är delaktiga - En vi-känsla. 

Relationen mellan symbol och text får 

inte ändras. 

Logotypen ”Vi är Vårgårda”

Logotypen ”Vårgårda” Logotypen för svart tryck

Logotypen mot svart eller annan
mörk bakgrund

OBS! Se på sidan 8 hur / när dom olika varianterna skall användas.

”Vi är” används när kommunen
samarbetar med externa partners
som t ex Vårgårda Bostäder, CoI,
EU-projekt m fl.
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Kommunens logotype  |  5

Kommunens logotype

Kommunens logotype
Kommunens logotype har ändrat typsnitt för att passa vår grafiska profil.
Logotypen består av vapen samt text och relationen mellan dessa får inte förändras.
Kommunens logotype används enskilt när myndigheten Vårgårda kommun skall
förtydligas som t ex vid delegationsbeslut och sammanträdesprotokoll (se sid 17).

Kommunens logotype finns i dessa två utföranden:

På en rad, med vapen till vänster om text                                                  På två rader med vapen ovanför text

På en rad mot mörk bakgrund                                                                   På två rader mot mörk bakgrund

På en rad vid svart tryck                                                                             På två rader vid svart tryck

På en rad på svart eller mörk bakgrund                                                   På två rader på svart eller mörk bakgrund
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Frizoner  |  76  |  Kommunens logotype med förvaltning

Kommunens logotype med förvaltningar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunens enheter skrivs oftas i

de färdiga mallar som finns och följande

anvisningar skall följas.

När vi skriver enheterna i mallarna

använder vi typsnittet ”Arial Narrow”

Texten skrivs med versal + gemena

bokstäver.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
xx

xx

Storleken på förvaltningstexten skall vara 
(detta exempel): 
De gemena bokstäverna i Kommunstyrelsen
skall vara halva höjden av de gemena bokstäverna
i Vårgårda kommun.
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Frizoner

Logotypen har en frizon där inget bildelement eller 
text får finnas. Detta avstånd gäller för placering av 
logo i ett t ex ett hörn.
Avståndet som gäller är höjden på ”V” i ordet 
Vårgårda.

Kommunens logotype har en frizon där inget bild-
element eller text får finnas. Detta avstånd gäller 
för placering av logo i ett t ex ett hörn.
Avståndet som gäller är höjden på kommunvapnet.

Frizoner  |  76  |  Kommunens logotype med förvaltning
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          Användning internt på kommunens handlingar

          Användning av logotypen  på övriga trycksaker

Vid all intern information skall logon användas 
UTAN ”Vi är” Här skall kommunens logotype samt 
förvaltning eller avdelning användas som avsändare.
(se mer info på sid 7 och 15)

För användning vid EN avsändare
När vi presenterar oss externt i t ex annonser, 
skyltar mässor och all annan exponering och 
det är EN avsändare skall logotypen användas 
UTAN ”Vi är”.
Avsändare placeras i botten av annons/skylt m.m.

Se även under Identitesbärare på sid 13 hur
logotypen skall användas tillsammans med
kommunens logotype.

För användning vid FLERA avsändare
När vi presenterar oss externt i t ex annonser, 
skyltar mässor och all annan exponering och 
det är FLERA avsändare skall logotypen använ-
das MED ”Vi är”.
Avsändarna placeras i botten av annons/skylt m.m.

Färger  |  98  |  Hur och när använder vi vår logotype 

Hur/när använder vi vår logotype
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Färger

Vår logotype

Vår logotype använder vi i huvudsak med 

blått tryck. Där vi inte kan använda

färg använder vi svart eller negativ (vit).

Färger i logotypen:

PMS CMYK RGB
PMS 301 C: 100%  |  M: 43%  |  Y: 0%  |  K18% R: 0  |  G: 99  |  B: 162 

Svart K: 100% R: 0  |  G: 0  |  B:0

Vit  R: 255  |  G: 255  |  B: 225

Kommunens logotype

Kommunens logotype är i fyra färger,

Blå, gul, röd och svart. Där vi inte kan

använda färg använder vi svart eller

negativ (vit).

Färger i kommunens logotype:

PMS CMYK RGB
PMS 301 C: 100%  |  M: 43%  |  Y: 0%  |  K18% R: 0  |  G: 99  |  B: 162 

PMS 485 C: 0 %  |  M: 100 %  |  Y: 91 %  |  K: 0% R: 226  |  G: 0  |  B: 37

PMS 109 C:0 %  |  M: 8 %  |  Y: 94 %  |  K: 0% R: 255  |  G: 225  |  B: 0

Svart K: 100% R: 0  |  G: 0  |  B:0

Vit  R:255  |  G: 255  |  B:225

  

Profilfärg

Som komplement till logotypernas färger använder vi en ljusblå 

färg på bakgrunder m.m. (se mer under Identitetsbärare sid 13).

Färger i komplementfärgen:

PMS CMYK RGB
PMS 2707 C: 17%  |  M: 6%  |  Y: 0%  |  K0% R: 219  |  G: 231  |  B: 244

Färger  |  98  |  Hur och när använder vi vår logotype 

PMS används då man trycker
logotypen på t ex på
reklampennor, t-shirt mm.

CMYK används då man använder
logotypen i en färgbroschyr
med bilder.

RGB används då man använder
logotypen på t ex hemsidor
eller när den skall visas på
enbart bildskärm.
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Vi har valt att använda nedanstående typsnitt i vår grafiska profil. 

I allt material som vi själva producerar skall Arial användas i rubriker och 

underrubriker.  I brödtexten använder vi Times New Roman. 

Vid extern hjälp av t ex reklambyråer, tryckerier m.m. skall i första hand Frutiger 

användas.

Typografi

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Arial Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Times New Roman Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

10  |  Typografi 
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Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Frutiger 65 Bold Italik

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Frutiger 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Frutiger 56 Italik

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Frutiger 45 light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Frutiger 46 Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&%

Typografi    |  11
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Identitetsbärare |  1312  |  Identitetsbärare 
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Identitetsbärare

Identitetsbärare |  1312  |  Identitetsbärare 
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Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se

Här börjar rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy

Brevmallar
För brevpapper finns färdiga mallar som skall vara enligt

nedanstående mått.

Exempel nedan visas med logotyper i färg men får även

användas med logotyper i svart.

14  |  Brevmallar

30 mm

15 mm

10 mm

30 mm

115 mm

95 mm

80 mm

10 mm

15 mm 95 mm

115 mm

10 mm

Denna mall skall användas då Vårgårda kommun som
myndighet skall förtydligas.

Datum:                                              Vår beteckning
2007-11-20                         KS ÅÅÅ - 000000

Adressatens namn 
Gatuadress och nummer
c/o adress
Postnummer och postort

Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se80 mm

Här börjar rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy

30 mm

95 mm

Datum:                                         Vår beteckning
2007-11-20                    KS ÅÅÅ - 000000

Adressatens namn 
Gatuadress och nummer
c/o adress
Postnummer och postort
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Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se

Här börjar rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy

Datum:                                              Vår beteckning
2007-11-20                         KS ÅÅÅ - 000000

Adressatens namn 
Gatuadress och nummer
c/o adress
Postnummer och postort

15 mm

Brevmallar
Nedan visas mallar med flera avsändare från

Vårgårda kommun t ex Räddningstjänsten och

Sundlergymnasiet.

Brevmallar  |  15

Max 50 mm

Max 24 mm

15 mm

Max 50 mm

Max 24 mm

15 
mm

95 mm
115 mm

Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se

Här börjar rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy

Datum:                                              Vår beteckning
2007-11-20                         KS ÅÅÅ - 000000

Adressatens namn 
Gatuadress och nummer
c/o adress
Postnummer och postort
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Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se

16  |  Telefax och pressmeddelande

Telefax och pressmeddelande
Förutom nedanstående mått är det samma som för brevmall.

70 mm

Arial Bold - 55 pt

Arial Bold - 20 pt

Arial Regular
14 pt

Arial Bold 
14 pt

70 mm

Arial Bold 
- 20 pt

Arial Bold 
- 32 pt

En blixt, en slutare
och en björn i sökaren

Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se

70 mm

70 mm

Eventuella bilder, logotyper
placeras inom satsbredden
på brevet.

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nib-

heuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum 

dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nib-

heuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum 

dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nib-

heuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum 

dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy
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Protokoll och delegationsbeslut  |  17

15 mm

25 mm

55 mm

95 mm

115 mm

Protokoll och delegationsbeslut
Samtliga dokument är anpassade efter den grafiska profilen.

Färg får inte användas i dessa dokument då de skall vara arkivbeständiga.

15 
mm

95 mm
115 mm

Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA  •  Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-600 600  •  Telefax: 0322-600 960
E-post: kommunen@vargarda.se  •  Hemsida: www.vargarda.se80 mm

                                                                             Diarienr MN 2007/1234

Här börjar rubriken

Beslut 
 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem 

ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

 

Beslutet gäller under följande villkor:

 

 1.  Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed  

      diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipis

      cing elit,sed diam nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet  

 2.  dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit   

      amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euis 

      mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

 3.  Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed

Bakgrund

Diam nonummy Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed 

diam nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

45 mm

55 mm

Datum: 
2007-11-20                    

Adressatens namn 
Gatuadress och nummer
c/o adress
Postnummer och postort

Handläggare: Katarina von Hofsten
Direktnr: 0322-600 658
Mobil: 0709 - 12 34 56
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Kuvert  |  1918  |  Visitkort och korrespondenskort

Visitkort och korrespondenskort
Dessa beställs av kansliavdelningen.

Socialförvaltningen
447 80 Vårgårda
Besöksadress:
Kungsgatan 45
Hemsida: www.vargarda.se

Telefon, växel: 0322 - 600 600
Direkt: 0322 - 600 682
Mobil. 0708 - 123 456
Fax: 0322 - 600 690
E-post: sven.svensson@vargarda.se

447 80 Vårgårda
Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322 - 600 600
Fax: 0322 - 600 690
E-post: kommunen@vargarda.se
Hemsida: www.vargarda.se
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Kuvert  |  1918  |  Visitkort och korrespondenskort

Kuvert
När vi skickar brev visar frankeringsstämpeln vem avsändaren är.  I stämpeln ligger 

logotypen ”Vårgårda - Vision&Tradition”.

Exempel visar stämpel med 1:a klass men samma gäller vid B-post.
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Presentationer  |  2120  |  Trycksaker

Informationsblad
Kommunens informationsblad skall följa
denna layout. Avsändare nederst i yttre hörn 
på samtliga sidor.

Rubriker: Arial Bold 18 - 24 punkter
Brödtext: Times New Roman 10 - 12 punkter
Mellanrubriker: Arial Bold 8 - 10 punker
Bildtext: Arial italic 8 punkter

Trycksaker

Broschyrer
För broschyrer gäller att följa ovanstående 
layout på framsidan. Den ljusblå färgen skall 
ligga i bakgrunden med text i vår mörka blå 
färg. Avsändare skall finnas i nedre höger 
hörn.
Vår logotype skall finnas i övre vänster hörn.
Bilder kan vara i collage om fyra stycken 
bilder, men färre bilder får användas.

Värdegrund
för äldreomsorgen i Vårgårda

70 mm/centrerad15 mm

65 mm
90 mm

130 mm

30 mm/centrerad

Interna trycksaker 
Vid interna trycksaker, 
ekonomiska dokument m.m. 
bör följande layout följas.  
I rubriken använder vi Arial 
Bold. Storlek på rubrik i detta 
exempel är 42 pt, men får 
anpassas efter rubrikens längd. 
Bilder kan placeras enligt 
exemplet, men även en bild får 
användas inom denna ramen.
Dokumenten kan även göras i 
sv/vit och logotyper byts då ut. 
Logotypens placering skall 
alltid följas.

Trycksakens baksida, se exem-
pel på denna manuals baksida.
Baksidan skall ej innehålla 
bilder.

A4 - 3 viksformat
Ovanstående exempel 
är en vägledning för 
framtagande av 3 viks 
folder.
Bladet kan göras i färg 
eller svart/vit.
För övrigt skall den 
grafiska profilen följas

15 mm
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Rubrik: Arial Bold / Black
Brödtext: Arial Bold

Presentationer
För presentationer finns följande PowerPoint-mallar att använda.

Rubrik: Arial Bold / Black
Brödtext: Arial Bold

Rubrik: Arial Bold / Black
Brödtext: Arial Bold

Plats för förvaltning

Plats för avsändare

Plats för avsändare

Rubrik: Arial Bold / Black
Brödtext: Arial Bold

PowerPoint-mallar för intern användning
För användning inom kommunen finns två olika mallar att använda.
Kommunens logotype är placerad i vänster hörn, med plats för förvaltning i höger hörn.
Mallarna kan användas vänsterställda eller centrerade, allt efter behov.

PowerPoint-mallar för extern användning
Samma som ovan gäller även för dessa mallar.
I stället för kommunens logotype i vänster hörn, finns här plats för avsändare.

Presentationer  |  2120  |  Trycksaker
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Hemsida  |  2322 |  Annonsering 

Annonsering
För att all information utåt skall ge ett professionellt intryck och bidra till att förstärka 

vår gemensamma profil med “Vi-känsla” är det viktigt att de utformas med en 

enhetlig layout som skapar igenkänning hos mottagaren.

Exempel på annonser där vi använder bild i kombination 
med ljusblå platta.
I rubrikerna bör alltid ordet ”Vårgårda” finnas med.
All text på den ljusblå plattan skall vara i mörk blå färg.

Mindre annonser med slagkraftiga 
rubriker utan bild. I dessa annonser skall 
texten till höger om logon vara 
i mörk blå. Denna variant kan med 
fördel repeteras i tidningen 
innan evenemang.

Exempel på 
platsannons

Exempel på 
informationsruta

När vi annonserar i 
sv/v så ersätter vi vår 
ljusblå platta mot 
20% svart.

Vuxenutbildningen

läsåret 2008

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing 

elit,sed diam nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor 

sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing 

elit,sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit 

amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer 

adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Nu är det vårinsamling för grov-

sopor i Vårgårda kommun.

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing 

elit,sed diam nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor 

sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing 

elit,sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit 

amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer 

adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Mer än 30 dödsfall varje år, nu stoppas 

engångständare som inte är barnsäkra.

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing 

elit,sed diam nonummy nibheuismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor 

sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing 

elit,sed diam nonummy Lorem ipsum dolor sit 

amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy 

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer 

adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

nibheuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer 

adipiscing elit,sed diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
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Hemsida  |  2322 |  Annonsering 

Exempel på annonser där vi använder bild i kombination 
med ljusblå platta.
I rubrikerna bör alltid ordet ”Vårgårda” finnas med.
All text på den ljusblå plattan skall vara i mörk blå färg.

Mindre annonser med slagkraftiga 
rubriker utan bild. I dessa annonser skall 
texten till höger om logon vara 
i mörk blå. Denna variant kan med 
fördel repeteras i tidningen 
innan evenemang.

Hemsida
Vår hemsida går i den ljusblå färgtonen i enlighet med 

kommunens grafiska profil.
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Mässor och evenemang  |  2524  |  Skyltar och flaggor 

Skyltar och flaggor
Skyltar och flaggor skall vara med vit bakgrund för bästa kontrast.

Fasadskylt entré 
Fasadskylt vid entré skall vara vit med kommunens logotype på en rad.

Kommunflagga 
Kommunens flagga skall vara vit botten med
kommunlogo på två rader.
Proportioner 5/8.

Evenemangsflaggor
Vid vissa evenemang kan flaggor enligt denna

layout tas fram. Namnet på evenemanget skrivs 
med typsnittet Frutiger 65 Bold
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Mässor och evenemang  |  2524  |  Skyltar och flaggor 

Mässor och evenemang
På mässor och övriga arrangeman kan utformningen vara enligt nedan.

Banners/flaggor kan hängas från tak
för ett bra blickfång.

Här trycker vi med blått på vit botten.

Vill vi ha en mindre monter kan vi använda två 
stycken RollUp med podie.
Exempel på hur de kan utformas.
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Profilprodukter  |  2726  |  Fordon

Fordon
När det gäller kommunens fordon skall följande dekaler användas.

Här använder vi endast kommunens logotype, då det är olika modeller på

fordon som då skulle kräva flera dekaler/bil. Logotypen finns med vit bakgrund

eller konturskuren.

Tekniska förvaltningen

Dekal med kommunens logotype

Dekal med kommunens logotype och avdelning
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Profilprodukter  |  2726  |  Fordon

Profilprodukter
Nedan finns skisser på hur vi kan använda vår nya logotype i designen

av profilprodukter.

Halssmycke i silver med silverkedja Slipsnål i silver

Pins i silver

Varje smycke är handgjort 
och unikt i sig.




